JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde

Mandag, den 31. august 1987, kl. 13.00
på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, m e d følgende
D A G S O R D E N :

U

B
BUDGETBEHANDLING 1988 - 1991

Efter behandling i Uku pr. 9. jirii har budget
tet, igen været til behandling i de stående
udvalg.
Det samlede resultat - efter prisregulering til
88 pris - bliver herefter:

Driftsvirksomhed
00
01
02
03
05
06

-

— 11.000 kr. —
udqift
indtæqt

Byudvikling ......
9.588
Forsyningsvirksomhed 2.283
5.877
Vejvæsen .........
Undervisning/kultur 45.692
Social-og sundhed.. 161.451
Administrationen .. 20.122
245.014

- 10.541
- 2.226
6
- 3.785
- 86.930
255
-103.742

Anlægsvirksomhed
00
02
03
05
06

-

Byudvikling .....
Vejvæsen ........
Undervisning/kultur
Social-og sundhed..
Administrationen ..

Renter

32.916
3.780
4.830
347
1 .045
42.917
720

F inansforskydninqer

4.391

Afdraq, lån

1.699

Tilskud, skat m.v.

8.824
303.565

Forventet træk på
likvid beh. excl.kloak
TOTAL

- 14.766

- 14.766
-

2.574
454

-153.296
-273.924
- 29.641

303.565

forts,

-303.565

fortsat.

I
-

ovennævnte fremstilling mangler bl.a.:
refusionsberegning og
beregning af forældrebetaling samt
manglende indstillinger på kult .område.

Herudover må det nævnes at der bl.a. indgår
følgende forudsætninger:
- personskat er beregnet til 19% ud fra et
egour ført beskatningsgrundlag på
kr. 537.000.000
- uændret grundskyld på 14 promille ud fra et
beskatningsgrundlag på ca. 1. mia.

Driftsrammen - NETTO:
Den forventede ramme fra 1988 opgjort jfr.
indenrigsministeriets vejledning pr. 10.7.87
udgør.........................mill. 136.192
Budgetforslag jfr, anført.... mill. 141 .272
Forventet oveskridelse ......

mill.

5.080

Evt. overskridelse skal indsættes på konto i
Nationalbanken i 1989 uden rente i 3 år.

Likviditetsmæssigt

exel.
kloak

inel.
kloak

Forventet beholdning ult.1987
jfr. budget 1987 .......... 18,0 mill. 48,7
Forventet afregning ult.1987
vedr. strafafgift m.v.....
1987 .......

8,0

n____ 8 ,0
mill. 40,7
u

-39,1
mill. 1,6

1988 .......
1988 .......

ii

-5,0
mill. -3,4

1989 ......
1989 ......

ii

-1 ,8
mill. -5,2

1990 .......
1990 ......

ii

1991 ......
1991 ......

mill.
ii

1992 ......
1992 ......

mill.
forts«

5,9
0,7
6,0
6,7

fortsat...

Ovennævnte viser tendens til store likviditets
mæssige problemer i en årrække frem til 1992.
Milighed for at mindske dette problem er:
- yderligere skatteprovenu
- reduktion af udgifter såvel anlæg som drift.
Materialet som vedlægges indeholder:
- Budgetsammendrag
- Artsoversigt
- Bevillingsoversigt
Bemærkninger samt investeringsoversigt vil
blive fremsendt snarest.
M n a M M É M M M B lM M
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Journal nr.:,
Bosvaret:__

Sondt til:__
Andot:____

jour.nr.

1 U-X

, , ,,

opg.n. budgetkontrol

BUDGETKONTROL PR. 1.7.87 PÅ DET SOCI
ALE OG SUNDHEDSMÆSSIGE OMRÅDE FOR
REGNSKABSÅRET 1987.
Budgetrappoeten pr. 3.7.87 er gennem
gået og giver anledning til flg.
I forbindelse med finansieringsomlæg
ningen på det sociale område skal der
for de berørte området ske en omplace
ring af budgetbeløbene fra statsrefu
sionskontiene til amtsrefusionskonti
ene. Omplaceringerne er ingen udgift
for kommunen, men kun en kontoteknisk
placering af budgettet på de korrekte
konti (se bilag)
Herudover kan der af budgetkontrollen
udledes flg. nøgletal, som er udtryk
for den totale omsætning for socialog sundhedsvæsen:
ForForbrug Opr.års Till.
b r .i
bev.
pr. 3.7. budget
mill.kr. mill.kr. mill.kr. %
Udgift

76,3

143,7

2,4

52

Indt.

44,8

80,4

o,4

55

Såfremt forbruget i 2. halvår af 1987
fortsat udvikler sig i samme retning
som det første halvår, vil dette bety
de en merudgift på 6,5 mill. kr. i
budgettet. Heril kommer indtægter i
form af refusioner, hvis størrelse er
individuel fra område til område.
forts,

fortsat....

Socialforvaltningen må efter en nærme
re gennemgang, herunder tendenser til
stigninger i udgifterne, konstatere, at
der for flere området efter budgettets
vedtagelse er sket lovmæssige ændrin
ger, som har medført øgede udgifter.
Forvaltningen skal således på denne
baggrund søge socialudvalget om flg.
tillægsbevillinger:
Kontanthj ælpsområdet
Nettobesparelse

- 182.000 kr.

Plejehjemmet
Nettomerudgift

0 kr.

Børnetilskud
Nettomerudgift

0 kr.

Dagpenge
Nettomerudgift

+ 750.000 kr.

Sundhedsudgifter
Nettomerudgift

+

Samlede nettomerudgift

+ 628.000 kr.

60.000 k r .

Der henvises iøvrigt til vedlagte bilag
2 samt regnskabsrpporten.

Socialudvalgsmøde den 11 .8 .1987 .
Det anbefales økonomiudvalget, at der sø'
ges tillægsbevilling som foreslået af fo
valtningen.
Dato:

©

Journal nr.:____
Bosvaret:.
Sondt til:
A ndot:______

3,nr,63-3-1
Syd, Sparebassin i

/i

Kyndby by.
Fa. Dines Jørgensen & Co fremsender til
bud på levering og opsætning af hegn om
kring sparebassin i Kyndby by - Etape
H 14.
Det samlede tilbud kan opstilles såle
des, idet priserne er excl. moms:
1. Løgstrup Hegn, Tistrup A/S k r .

5

2. Trådvarefabrikken
-shøj A/S ...............

3

kr.

Man skal anbefale, at acceptere tilbudet
fra Løgstrup Hegn på k r . 39.865,-, hvil
ket beløb incl. moms er k r . 48.635,50.
26,8,1987:

M M M niM il

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
idet man indstiller Løqstrup Hegn.

Journal nr.:

Byyvorol:
Sondt til:
Andot: _

m

&
jour.nr. 05 25 01 01
gebyr.daginst.

Betaling af gebyr ved ikke-rettidig
betaling for ophold i daginstitutio
ner m.v. for børn.

Socialministeriet har i bekendtgørel
se nr. 359 af 3. juni 1987 givet kom
munalbestyrelsen mulighed for, at for
ældre med børn i daginstitution eller
formidlet dagpleje skal betale et ge
byr, når betalingen for opholdet først
ydes, efter at sidste rettidige ind
betalingsdato er passeret.
05.08.87:Social- og sundhedsforvalt
ningen.
Der forefindes til stadighed restan
cer på forældrebetalingerne. Ved den
seneste opgørelse pr.25.05.87 udgjor
de den samlede restance 349.749,17 kr.
fordelt på 202 personer.Det er også
forvaltningens erfaring, at en del
af forældrene udskyder betalingen
udover den angivne frist for betaling,
og først betaler, når de modtager en
rykkerskrivelse.
Et gebyr vil formentlig have gavnlig
virkning på de forældre, som først
betaler efter rykkerskrivelse, men
for de forældre, som har besvær med
at yde betalingen, vil det blive en
ekstra udgift, som gør deres økono
miske situation endnu vanskeligere.
Trods det sidste synspunkt skal for
valtningen anbefale, at kommune be
nytter muligheden for at fastsætte
et gebyr. Gebyret vil i givet fald
kunne pålægges og inddrives gennem
det eksisterende betalingssystem.
Gebyret kan fastsættes enten som et
fast beløb, f.eks. pr. måned eller,
som en procentsats af det skyldige
beløb.
Socialudvalgsmøde den 11.8.87.
Det indstilles til økonomiudvalget,
at der fastsættes et gebyr på 5o,-kr.
pr. manglende rettidig indbetaling
fra den 1.11.1987.
Dato:
Journal nr.: _______ .______________
Rosvoret:
------------ ---------- --------- ——
Sendt til: _ . ____ ____ _____________ _
Andot: _ _ _ _ _ -------------------------------------

Vedr. kommunegaranti for RADIO HORNS
HERREDS låntagning i SDS, Jægerspris afd.
Økonomiudvalget den 11.5.1987. KUs ind
stilling pr. 27.4.87 anbefales.Tilskud
for 1988 behandles ved budgetbehandling.
Spørgsmål om kommunegaranti kr. 100.000
anbefales-men undersøger formelt.
Byrådet den ,19. maj 1987.
Ved afstemning 11 for og 4 imod.
KU's indstilling samt forholdsmæssig
andal i garanti kr. 100.000 i forhold
til folketal pr. 1. januar 1987.
Jægerspris og Skibby godkendt.
Andel i garanti:
Jægerspris kr. 57.000
Skibby
kr. 43.000
Den 6 . juli 1987:
Skibby byråd meddeler i skr. fra den 3.
juli 1987, at man har truffet beslutning
om ikke at stille kommunegaranti p.g.a.
den økonomiske situation.
.Kulturelt udvalg den 17/8-87:
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at Jægerspris kommune stil
ler garanti for kr. 100.000,- i SDS.
Det skal oplyses, at lokalradioen har •
optaget lån i SDS, Jægerspris afd., på
ialt kr. 180.000. SDS har løsørepant
i radioudstyret på kr. 80.000,-.
Udvalgsmedlem Jens Chr. Børresen kunne
ikke anbefale garantistilleisen,
Doto:
Journal nr.:__
Uasvoret:.. _
Sendt til:___ _
A n d et:______

3

13-15-1987
e>
Vedr. "Førstelærer H.P. Hansen og hustrus
mindelegat til fordel for elever udgået
fra Kyndby-Krogstrup skoles 7. klasse".
J r .nr

Skolenævnets ved Solbakkeskolen har i
møde den 11. august 1987 besluttet at
indstille, at legatbeløbet fordeles lir
geligt mellem 3 elever:

1)
2)

3)

forts

Blad nr.

Dag og år.

Mandag, d. 31.aug. 1987
fortsat....

Det skal bemærkes, at der var indkommet
ialt 9 ansøgninger - liste vedlagt sagen.
Kulturelt udvalg den 17/8-87:
Skolenævnets indstilling anbefales.
Dato:
Journal nr.:
Dosvaret: _
Sendt til:_
Andet:

Q]

jour.nr. 11-20

Fordeling af kommunepulje

s

Som et led i forliget om aftale- og
overenskomstfornyelser pr. 1.4.87 er
det aftalt, at der som forsøgsordning
afsættes en pulje som skal uddeles
blandt samtlige ansatte med enkelte
undtagelser.
Puljen udgør kr. 250.000 pr. 1.10.86
og anvendes med
kr. 125.000 for tiden 1.4.87-31.3.88
kr. 125.000 for tiden 1.4.88-31.3.89
Forbrug af puljen skal ske ved aftale
mellem byråd og organisation.
Forhandlingen kan forlanges påbegyndt
senest 6 uger efter 1.9.87.
På denne baggrund ønskes en drøftelse
med økonomiudvalget om, hvorledes
kommunen skal administrerer puljen,
herunder om der er eventuelle
personalegrupper, som ønskes
foretrukket eller om der f.eks. er
bestemte kreterier som skal
dokumenterer honorering.
løvrigt fremkommer et forslag, som er
behandlet i chefgruppen.
Økonomiudvalget den 10, august 1987.
Forslaget godkendes, idet der af
sættes 10 %i til forlods udb. jfr. for
slaget .
Forslaget udfærdiges til Ø.udv.møde
til endelig godkendendelse af Ø.udv.
og byrådet i september 1987.
økonomisk forv., den 17*3.87
Ajoutført forslag udarbejdet og udleveret til
økonomiudvalgets medlemmer
Dato:
Journal nr.:
Bosvaret: _
Sendt til:_
A n d et:___

____

. s?/

1846

6
LP 220531
Dagple/jeleder

forts

fortsat....

Rengøringsassistent

I ml

jour.nr.05 62 82 22
ans. skolel.

Ansættelse af skolelæge pr. 1. august
1987.
Den nuværende skolelæge har sagt sin
stilling op pr. 31. juli 1987.
Stillingen er annonceret i Ugeskrift
for læger. Ansøgningsfrist 10.07.87.
Indkomne ansøgninger:

140787:

Ansøgningerne er fremsendt
til Embedslægeinstitutionen
om en erklæring.

220787

Embedslægeinstitutionen.

Embedslægeinstitutionen konkluderer,
at
: må
anses for særlig kvalificerede i
kraft af deres tidligere beskæfti
gelse m.v.

29.07.87: Socialinspektøren.
Jeg skal indstille, at Dorte Larsen,
Lægecentret, Jægerspris, ansættes som
skolelæge pr. 1 . august 1987.
,r ............... ......................................

Dato:
Journal nr.:_____________ _______
Besvaret:______________________ _
Sandt til:
____________________
Andet:_____________ ____________

•
---

jour.nr.
opg.n. revision

Vedr. revision af budgetforslag for
1988.
Som bekendt behandlede økonomiudvalget
den 9.6.87 det samlede budgetoplæg fra
alle udvalg.
Resultatet som det nu foreligger,over
skrider rammerne med ca. 9,3 mill.
På grund af regeringens henstilling om
deponering af overskridelser samt hen
syntagen til de øvrige økonomiske kon
sekvenser kan økonomiudvalget ikke
godkende forslagene/ønskerne.
De enkelte udvalg anmodes derfor om,at
reducere budgetforslagene. For social
udvalgets vedkommende skal der findes
besparelser i størrelsesorden 3,7
mi l l .

SSF.,den 6.8.87: Forvaltningen har ud
arbejdet et spareoplæg som bilægges
dagsorden.
Socialudvalgsmøde den 11.8.1987.
Der foreslås følgende besparelser:
Praktisk bistand: 236.000 kr.
Svend Erik Isaksson kan ikke gå ind
for besparelsen.
Dagpleje og daginstitutioner: 90.000
kr. til bleer. Der fastsættes en merbetaling for dagpleje udover 43 1/4
timer. Social-og sundhedsforvaltning
en fremkommer senere med beløbets
størrelse. De foreslåede besparelser
vedr. daginstitutionerne godkendes,
dog således at Vester Mose laver sam
drift. Svend Erik Isaksson kan ikke
gå ind for besparelsen vedr. ferie
koloni .
Plejehjem: 200.000 kr.
Dagcenter: 21.000 kr. Svend Erik
Isaksson kan ikke gå ind for bespar
elsen.
Hjemmesygeplejen: 100.000 kr.
Beskæftigelsesområdet: 130.000 kr.
Nye aktiviteter.
Daginstitutionsområdet,
Beløb til koloni. Svend Erik
Isaksson kan ikke gå ind for bespar
elsen.
Svaleskab på Bakkegaardens børnehave.
Dagplej en: Uddannelsesmidler, 20.000
kr. Beskæftigelsesmidler, udflugt
og underholdning,forældrearrangemen
ter og transport, 62.680 kr.

fortsat-

Beskæftigelsesområdet: 130.000 kr.
Svend Erik Isaksson kan ikke gå ind
for besparelsen.
Kontanthjælp: 150.000 kr.
Hjælpemidler og omsorgsarbejde:
Fodterapeut: 71.800 kr. Der fast
sættes en grænse for benyttelse af
ordning evt. svarende til grænsen for
medicinkort. Jens Chr. Børresen øns
ker, at alle har ret til ordningen,
og at der fastsættes en betaling.
Fysioterapi: 50.000 kr.
Sommerudflugt: 60.000 kr.
Merindskrivning: Der optages forhand
ling med BUPL om en merindskrivning
på 5%.
Svend Erik Isaksson kan ikke gå ind
for forslaget.
Forældrebetaling: 200.000 kr. Svend
Erik Isaksson kan ikke gå ind for
besparelsen.
Støttepædagogkorpset: 150.000 kr.
Svend Erik Isaksson kan ikke gå ind
for forslaget.
Børnebestemte konti: 25.930 kr. Svend
Erik Isaksson kan ikke gå ind for
forslaget.
Sommeraktiviteter: Ingen besparelser.
Familieplejeinstitution: 237.500 kr.
Plejehjemmet: Ingen besparelse.
Hjemmesygeplejen:156.000 kr.
Besparelsesforslagene fremsendes til
økonomiudvalget.
Dato:
Journal nr.: _____
Bosvaret:_________
Sendt til:_____
A n d et:____

1 17. J

jour.nr. 06 02 01
norm.soc .88

Normeringsforslag for 1988.
Social- og sundhedsforvaltningen
fremlægger forslag til yderligere
normeringer pr. 1 . januar 1988.
Normeringsforslaget er en konse
kvens af nye aktiviteter, udvidelsen
i sagsantallet m.m. i nuværende ak
tiviteter, ligesom forvaltningen har
foretaget en sammenligning af norme
ringerne i forhold til normeringerne
i andre kommuner i området.
Forslaget indeholder følgende ny
normeringer:
Sikringsafdelingen:

f irtsat..

Sikringsafdelingen:
Dagpengegruppen
Familieydelsesgruppen

20 timer ugl.
10
"
"

Bistandsafdelingen:
Socialrådgiverbistand til
dækning af rådgivning i
heldagsbehandlingstilbuddet, herunder styring af
projektet
10

"

"

Socialrådgivertimer til
at udføre mere arbejde
udenfor forvaltningen

30

"

"

Sekretærtimer til forbed
ring af bistandsafdelin
gens normering
39

"

"

10

"

"

30

"

"

Pensionsafdelingen:
Sagsbehandlertimer til
styring af projektet
Bofællesskabet for psy
kisk handicappede

Hj emmeplej eafdelingen:
Kontorassistent/assistentstilling

Der henvises til de fremsendte bilag,
som giver en nærmere beskrivelse af
baggrunden for forslaget.

Socialudvalget 26.05.87.
Forslaget fremsendes til
økonomiudvalget med anbefaling.
Økonomiudvalget den 9. juni 1987.
Tilbagesendes til behandling samtidig
med revision af budgetforslag for
1988.
Socialudvalgsmøde 11.8.1987.
Et flertal af udvalgets medlemmer ind
stiller, at der sker en opnormering af
timerne i forvaltningen med lo timer
til rådgivning i heldagsbehandlings
tilbud og lo timer til bofællesskabet.
Herudover indstiller Johnna Hermansen
en opnormering af de yderligere timer
bortset fra socialrådgivertimer til at
udføre mere arbejde udenfor forvalt
ningen.
forts,

fortsat....

Karl Johansen og Jens Chr. Børresen
kan ikke gå ind for nogen af normerin
gerne .
Svend Erik Isaksson indstiller, at der
sker en opnormering som foreslået af
forvaltningen.
Karl Korvell kan ikke gå ind for yder
ligere normering end de to gange lo
timer.
Conny Poulsen indstiller, at der nor
meres yderligere 60 timer udover de to
gange lo timer.
Dato:

Journal nr.:__
Besvaret:__
Sendt til:____
A n d et:______

13.

J.nr. 63-3-1
Kloak-Syd - Entreprenørforeningens
forbehold 20/86

''7
7

I Entreprenørforeningens forbehold, Udsei
delse nr. 20/86 af 18.juni 86 - står der
i pkt 12 og 13, at entreprenørrens ansva 2
for mangler og materiale ophører 5 år
efter arbejdets aflevering, imod tidlige
re 20 år.
Der er indledt forhandlinger mellem En
treprenørforeningen, Kommunernes Lands
forening og Trafikministeriet om disse
regler, der ensidigt er indført af Entre
prenørforeningen,
- jfr. skrivelse af
18. maj 1987 fra Entreprenørforeningen
til medlemmerne.
Endvidere henvises til også notat af
26.maj 1987 fra Kommunernes Revisionsaf
deling i Esbjerg med forslag til formule
ring af ændring til ovennævnte pkt. 12
og 13 i Entreprenørforeningens forbehold

20/86.
Denne formulering svarer til den passus
som Entreprenørforeningen foreslår sine
medlemmer, at acceptere ved kontraktfor
handlinger .
Således foranlediget anmoder Fa.Dines Jør
gensen & CO.
1. Skal forbeholdets pkt. 12-13
helt frafaldes af entrepre
nøren?
2. Skal Kommunernes Revisionsafde
lings formulering være gælden
de?
Fa. Dines Jørgensen & Co anbefaler pkt.2.

Taknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man ligeledes indstiller pkt,2,

j

Dato:

26,8*1987:
Besvaret:
Sendt til:
Andet:

———

15.
J.nr. 27-2

7øk

Erhvervsområde i Over-Dråby.

77/'S

Til orientering for udvalget skal det mec
deles, at der den 6.aug. d.å. har været
afholdt afleveringsforretning.
Af referatets pkt. 20.02 (tidsplan) frem
går følgende:
"Iflg. tidsplan skulle arbejdet være fær
digt senest den 30. juni 1987.
P.gr.a. standsning af arbejdet i vinter
perioden, samt meget regnfuldt vejr i
slutfasen, foreslås det, at der ikke reg
nes med dagbøder for herværende entrepri
se."
Arbejdet omfatter VEJ og KLOAK og fore
stås af entreprenør Arne Larsen.
26.8.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
idet man indstiller, at dagbøder frafaldes.
Dato:
Journal nr.:
Bosvaret: _
Sendt til: _
Andet: „ _

J.nr.
Erhvervsområde - Over Dråby

27-2

r/fk

Der ønskes udvalgets stillingtagen til
udskillelse af udstykningsvejen som kom
munevej, samt navn hertil.
Endvidere foreslås det på arealet væren
de bassin ligeledes udskilt.
Endelig ønskes en udstykningsprocedure
for de enkelte parceller fastlagt.
26.8.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man indstiller, at vejareal og bassinareal
udskilles.
Som vejnavn foreslås: LØSAGER
Efter endt forhandling med de enkelte købere og
ØK-udvalg skal der til Teknisk forvaltning frem
sendes det nødvendige planmateriale, som muliggører en rekvisition af en udstykningssag.
I øvrigt må det henstilles til ØK-udvalg at ori
entere Teknisk forvaltning om trufne dispositio
ner på et så tidligt tidspunkt som muligt.
Dato:
JoumaJ nr.:
Bosvaret: _
Sendt til: _
A n d et:___
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Blad nr.

Dag og år.

Mandag, d. 31. aug. 1987

y

1851

_5£
-v* / £ / o

DE TRE EGE

Ansøgning om udskiftning af 3 stk. gry
der i køkkenet.
Økonomisk opstilling:
3 stk. gryder

kr. 68.714,30

22 % moms

11

c

s-?

15.117,15

kr. 83.831,45
Opstilling, tilslutning
m.v.

kr. lo.ooo,oo

Samlet udgift

kr. 93.831,45

~7^
s

Ejendomsudvalget den 27.5.87.
..

Fremsendes økonomiudvalget med anmodning
om tillægsbevilling.
Økonomiudvalget den .10. august. .1987.
Udsættes til næste møde, en udførlig
redegørelse om sagen start m.v. forelæg
ges til næste møde.
Økonomisk for’
/., den 17*8.87
Sagsforløt er gennemgået og vedlagt sagen.
Dato:

18.

Joums! nr.:
I3øsvaret: __
Sendt til:__
Andet: ...

Helårsbeboelse i sommerhus

J.nr.24-6

f

forts...

-

v^‘

fortsat....

Journal nr.:__
Besvaret:____
Sendt til:____
AndeU______

Helårsbeboelse i sommerhus

Optagelse i Vandteknisk Forening.
Det er telefonisk oplyst fra Vandteknisk
Forening at et medlemskab for Jaegerspris
kommune vil koste k r . 4.800,00 pr. år.

/
___ _

/
Personligt medlemskab koster kr. 325,00
pr. år.. For dette beløb modtages, forening
ens tidsskrift samt oplysning om kursus
virksomhed m.v.
TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Et års medlem
skab anbefales til Økonmiudvalget.
Journal nr.: „
Bosvaret:
"Sendt til:__
A n d et:____

cr'iT-

Dag og år:

J.nr. 77-1-3
5':/

Vedr. "Kommunerne i 90'erne".

Skrivelse fra Kommunerles Landsforening af 2. dec.
1986 vedr. fremtidsprojekt om MKommunerne i 90'erne".
I erkendelse af kommunernes mere og mere '
defensive rolle ønsker Landsforeningen at ændre
denne situation og medvirke til, at kommunerne
kan genvinde deres centrale position i forhold
til offentligheden og statsmagten.
Som væsentligt skridt i denne retning, peges
på mulighed for afholdelse af lokale principiel
le debatter om kommunernes rolle, opgaveløsning
og organisationsform.
Som grundlag for dette har Landsforeningen
planlagt følgende:
1. Ult. jan. 87 udgives en publikation om emnet.
2. Fra 1.5*87 tilbydes en debatpakke med
- vidiofilm
- debathæfter
- konferencemateriale m.v.
3. Efterår 87 forberedes en bredere informations*
kompagne for at øge forståelsen for kommune
styret.
Det er Landsforeningens håb, at kommunerne
aktivt vil gå ind i debatten.

ØKONOMIUDVALGET 12.1.1987: Til efterretning.

Sekretariatet ,d,», . 2 6 8 7_.,
Sagen er igen behandlet på ØKU pr.
13.4.87 med det resultat at øku-medlemmei
samt forvaltningsch. blev tilmeldt se
minar d. 20.5.87.
Skal kommunen forberede en informations
kampagne? .
Dato:
Journal nr.:. __ ,
Besvaret:.__ _________
_
Sendt til: _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Andet: _ _ _ _ _ ________

XÆXr
n u

jour.nr.

10-3-1

Den Kommunale Højskole i Danmark ind
byder til kursus i "MEDIETRÆNING".
kurset henvender sig til borgmestre og
udvalgsformænd i kommunen.
Sted: Højskolen, Kystvej, Grenå
Tid: søndag d. l.nov. - tirsdag d.
3.n o v .1987.
Pris: kr. 2.660,00.
Dato:
Journal nr.:
Rosvaret: _
Sendt til: _
A n d et:...

Mandag, d. 31. aug. 1987

Biaa nr.

1852
Formandens

133

jour.nr. 10-3-1/87

Den Kommunale Højskole i Danmark ind
byder til kursus om "KVINDER I POLI
TIK" . Kurset henvender sig til kvin
der, der er medlemmer af kommunalbe
styrelser eller amtsråd.
Sted: Højskolen, Kystvej, Grenå.
Tid:

Søndag den 25. okt.-tirsdag den
27.o k t . 1987.
«•=-—

Pris: kr. 2.000,00.

m
ii—h■

Dato:
Journal nr.:.
Besvaret:
Sendt til:

1

.

1

—►

J.nr. 69-20
Teknisk udvalg
På udvalgets møde den 6 .aug. d.å. ytrede
udvalgets; medlemmer ønske om, at måtte
blive udstyret med en nøgle til Rådhuset

TV

Formanden fandt dette ønske så relevant,
at dette skulle optages på nærværende
dagsorden.

~ r~

26.8.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til videre foranstaltning.

Dato:
Journal nr.:_______________
Bosvaret:__________ _______
Sendt til:______________
A n d et:__ _ _ _ _ _ _ _ _

Kursusansøgning fra Freddy Blokker og
Eddie Petersen til deltagelse i Den Kom
munale Højskole kursus "drift af spilde
vandsanlæg" på DanVand centret i Odder.
Det er kursets formål, at give deltagerne
forøget viden om baggrunden .for skærpede
krav til spildevandsrensning samt at give
deltagerne bedre muligheder for at ana
lysere driftsproblemer og gennemføre
driftsoptimeringer. Endvidere vil kurset
give indsigt i rensningsanlæggenes or
ganisatoriske indplacering i forvaltnings
strukturen.

y /

7"7

Kurset afholdes 3 gange.
TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Anbefales,
fremsendes til økonomiudvalget.

r

X V

-DfnrHJournal nr.:
Besvaret:. __
Sendt til: _ _
A n d et:_____

£
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jour.nr.05 62 81 22
ans.sundh.pl.

Ansættelse af sundhedsplejerske i 39
timer ugentlig.
Stillingen er ledig 010787.
Stillinger har været annonceret med
ansøgningsfrist 270587.
Der indkom 2 ansøgninger. Disse er
udleveret til Hanne Jørgensen.
Hanne Jørgensen oplyser, at begge har
trukket ansøgningen. Den en har fået
arbejde i en anden kommune. Den anden
flytter ikke som forudsat til Sjælland
010787: Stillingen annonceres påny.
Ansøgningsfrist 10.08.87.
22.07.87:

04.08.87:

05.08.87:

11.08.87:

Ansøgningen udleveret til
hj emmeplej elederen.
24.8.87: Hjemmeplejelederen indstiller
Eva Winther til stillingen.
26.8.87: Souschefen godkender ind
stillingen.
Oversendes til økonomi
udvalget .
Doto:

Cnrtrlt fil*
Andel:---------

. ---- —------ ---- :

—

4 + s*
jour.nr.05 62 80 22
ans.h j .sygp.e f t .
Ansættelse af eftermiddagssygeplejer
ske i hjemmeplejen.
Stillingen er ledig. Annonce indryk
ket i Sygeplejersken.
Ansøgningsfrist: Senest 20.08.87.
Indkomne ansøgninger:
17.07.87:

11.08.87:
25.8.87:
26.8.87:

Hjemmeplejelederen indstil
ler Ragnhild Riis til stil
lingen.
Souschefen godkender ind
stillingen.
Oversendes økonomiudvalget
til efterretning.

jour.nr.

52-1

Ledig stilling som fast vikar.
Til den ledige stilling som fast vikar
ved skolevæsenet men med vikartimer
ved Sogneskolen var der ved ansøg
ningsfristens udløb den lO.aug.
1987
kl.
1200 indkommet ansøgning fra føl
gende :

forts,

fortsat...

Skoleforvaltningen den 10.aug.1987.
Skoleinspektør Jørgen Solgaard oplyser
d.d., at han efter en personlig
samtale med Kirsten Francke Harboe m e 
get gerne ser hende ansat som fast
vikar.
Under henvisning til skoleinspektørens
oplysning anbefales det at ansætte læ
rer Kirtsen Francke Harboe i den
ledige stilling snarest muligt.
Skolekommissionen, d. 19.08,87.
Kirsten Francke Harnboe anbefales til
ansættelse.
Doto:
Journal nr.: /
Besvaret: _
Sendt til:_

Andet:___

29;

LP 180557

Dato:
Journal nr.. ------------Bosvarot. —— ■
Sendt t il.----------- —
Andet: _ -----

.

LP
,

Jr. nr. 5
Rv*svareh»
$*oen til*.

De

tre

181157
Ege,

G3

jour.n r .52-1

Ansøgning om afsked - tj enestemand.
Lærer
, MØL, ansøger
i skrivelse af 19.06.87 om sin afsked
som tjenestemand ved Jægerspris kommu
nes skolevæsen pr. l.juli 1987, idet
pågældende har fået ansættelse ved
Unnerup Efterskole i Nordsjælland.
Møllegårdskolen den 22.06.87.
Skoleinspektør Stig Munch Andersen
anbefaler, at
n be
vilges afsked med virkning fra 1 . ok
tober 1987.
Skoleforvaltningen den 24.06.87^
Det anbefales, at
bevilges afsked med virkning fra
1.oktober 1987.
Tjenestemandsstillingen opslås ledig
til besættelse pr. 01.10.87.
Skolekommissionen,d. 19.08.87.
Anbefales afsked pr. 01.10.87.
Dato;
Journal nr.:

Bosvaret:_
Sendt til:__
Andet: _

jour,nr. 77Følgende foreninger og organisationer
søger om tilskud.

'ét

a) KFUM's sociale arbejde i Danmark
(afslag d. 9.8.1986)

Ci
b) Grænseforeningen.
(afslag d. 8.9.1986)

r.
c/.

c) Arbejdermuseet
(ikke ansøgt tidligere)

£

d) Dansk Folkehjælp, Frderikssund
afdeling, genansøger om kr. 2.000
til anskaffelse af campingvogn, der
skal indrettes som skadestue,
(afslag d. 20. august 1987)
e) Kræftens bekæmpelse fremsender
årsberetning til orientering, og
takker for bidrag kr. 1 .000 ,0 0 .
Dato:
Journal nr.:
Bosvaret:_
Sondt til:
Andet: ____

&
,4/ &
/

7

—^

jour.nr. 140642

,|

Drøftelse af forventninger i relation
til komm.dir/politikere.
Som nævnt i forbindelse med ansættel
sessamtale til stilling som komm.dir.
blev der fremsat ønske om en drøftelse
af gensidige forventninger.
Formålet er et forsøg på at lægge nog
le overordnede rammer/ målsætninger
for stillingen.
....... .. ...............

Dato:
Journal nr.:________________________
Besvaret:
Sendt til:_____ ____________________
A n d et:__:__________________________

Forslag til honorarafregning
Dines Jørgensen & Co.________
Firmaet foreslår, at honorar af regninget
sker efter udbetalt teknikerion med et
dækningsbidrag på 100 %, hvilket indebæ
rer, at forvaltningen kan deltage i det
omfang som er tidsmæssigt og praktisk
muligt.
Udlæg til tegninger, beskrivelser m.v.
og kørsel betales efter regning, kørsel
efter statens regler.
TEKNISK UDVALG, 26.7.87: Tiltrædes.
2 i øvrigt sag nr.
. af 29.7
Dato:
Journsl n r.:_____ __________ _________
Bosvaret:__________________________
Sendt t i l : __________ — ---------------- v,T.nr.
11 A n d et:________
—

27-2

Etablering af vognmandsforretning i ekst.
lokalplanområde 20 ,________________________
Foreningen af danske vognmænd har på Øk.
udvalget møde den 10 .august 1987 meddelt,
at man var interesseret i at erhverve
et areal på ca. 20.000 m 2 i nævnte lokal-/
plan område under den forudsætning, at
der fastlægges en max. støjgrænse på 60dB
Teknisk forvaltning er anmodet om et op
læg til forelæggelse for byrådet.
TEKNISK UDVALG, 26.8.87; Teknisk udvalg
indstiller til byrådet at lokalplanens be
stemmelser om områdets anvendelse stk. 1
"lettere industri og værkstedsvirksomhed
samt lagervirksomhed" ikke er uforenelig
med Miljøstyrelsens vejledende grænsevær
dier for støjbelastninger fra virksomhed
er målt udendørs - områdetype 2 . I øvrigt
forbeholder man sig ret til yderligere
krav, når man kender de nærmere forhold
ved virksomhedens etablering.

0.nr.8o-l-l-27

/3
Hundested kommunes v.andforsyningsplan.

7

Hundested kommune fremsender skrivelse af 29,4.
1987 til Jægerspris byråd, hvori man meddeler,at
drikkevandskvaliteten igennem en årrække har været
faldende.
Årsagen hertil er saltvandsindtrængning i de kyst
nære boringer.
I forslag til vandforsyningsplan er muligheden for
import af vand fra Frederiksværk kommune blevet
undersøgt.
Det er imidlertid Hundested kommunes ønske også at
undersøge andre muligheder.
Kommunens rådgiver Kemp & Lauritzen har derfor
peget på de vandindvindingsmuligheder, som er be
lyst i SKIBSØL-rapporten.
Denne rapport viser, at der i området syd for
Nordskoven i Jægerspris skulle være mulighed for
at finde vand i tilstrækkelig mængde og kvalitet.
Foreløbig har de to kommuners tekniske forvalt
ninger aftalt møde den l.juni d.å.
27.5.1987:
Teknisk udvalg/foreløbig til efterretning.

Hundested kommune har den 13.8.1987 freir
sendt en ansøgning til Hovedstadsrådet
v e d r ..foreløbig indvindingstilladelse i
Jægerspris kommune, således at grundlage
for forundersøgelser og prøvepumpning
kan tilvejebringes.
Ansøgningen er under henvisning .til milje
ministeriets bkg. n r .5 af 4.januar 1980
§ 8 fremsendt til Jægerspris kommune son
med sine bemærkninger skal videresende
sagen til Hovedsatdsrådet. Hundested
kommune anfører, at Jægerspris kommunes
bemærkninger i henhold til nævnte be
kendtgørelse,
bør
indbefattet en vurde
ring af beliggenhed af indvindingsområde
samt en evt. indvindingsbetydning i for
hold til kommunens egen vandforsynings
planlægning .

&
Dato:
1 uiu.ii J.-ujl:

Besvaret:

TEKNISK UDVALG, 26.8.87: Teknisk udvalg
Sendt til:
anbefaler at sagen videresendes til Hovec Andet: _ _
stadsrådet således at der gennemføres un
dersøgelser i det omhandlede vurderingsor
råde som ansøgt. Indvindingens betydning
i forhold til kommunens egen vandforsy
ningsplan må vurderes efter at de forslåede undersøgelser har fundet sted.
Når Hovedstadsrådet evt. godkendelse for TtTTTTTTTiTtTTr
ligger forventes det at der optages nær Bosvaret: _
mere forhandlinger med Hundested kommune ■Seruit til : .
om øvrige vilkår.
Andet:
r- /
(2\0
3/
sS/ s t
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M Ø D E T SL U T K L .
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Dato:

Dag og år:
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